Tips voor veiligheid in en rond huis, tuin en keuken
Pleeggezinnen bieden kinderen een warme en veilige omgeving. Met veilig bedoelen we dan
vooral een plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich verder kunnen ontwikkelen. Maar
hoe zit het met de veiligheid in de woning zelf? Wie (pleeg)kinderen heeft, doet er verstandig
aan het huis te screenen op risicovolle situaties. Hieronder bieden wij een serie
aandachtspunten en tips voor huis, tuin en keuken. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar
veel is te voorkomen door bewust in te zetten op een veilige woonomgeving.

Algemene Tips
 Maak een overzicht wat te doen bij een calamiteit:
verzamelplaats / huisarts / contactpersonen
 Zorg voor goede rookdetectie die waarschuwt bij een beginnende brand
 Plaats een blusdeken in de keuken en een EHBO trommel bij het medicijnkastje
 Weet wat u moet doen bij een algehele stroomuitval.
 Wees voorzichtig met ’open vuur’ zoals kaarsen
Woonkamer, trap en hal
 Open haard? Gebruik een haardscherm en bevestig deze aan de muur
 Zet losstaande verwarmingselementen uit als er kleine kinderen in de buurt zijn
 Drink geen thee/koffie met een kind op schoot en zet kopjes nooit op de rand van de tafel
 Houd de trap vrij van speelgoed en andere spullen
 Plaats een hekje onder- en bovenaan de trap als uw (pleeg)kind begint te kruipen en te
lopen
 Laat kinderen nooit alleen met huisdieren zoals hond en kat
Overal in huis
 Plaats waar nodig raambeveiliging. Houd meubilair weg bij ramen en deuren op hoge
plaatsen in het huis
 Rol elektrische snoeren op en houd ze buiten bereik van kinderen
 Breng beschermplaatjes aan op (wand)contactdozen
 Bewaar medicijnen in een afgesloten medicijnkastje
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Keuken
 Bewaar schoonmaakmiddelen en andere chemische huishoudspullen op een afgesloten
plaats
 Berg scherpe voorwerpen (ook messen!), lucifers en aanstekers op in afgesloten laden of
kastjes
 Zet warme dranken en warm voedsel buiten handbereik
 Gebruik zoveel mogelijk de achterste pitten van het fornuis
 Draai de handvatten van pannen naar de achterkant van het fornuis
Badkamer
 Draai altijd eerst de koude kraan van het bad open
 Controleer altijd met uw elleboog de temperatuur voordat het (pleeg)kind in bad gaat
 Laat kleine kinderen nooit alleen in bad zitten
Slaapkamer
 Laat baby’s op de rug slapen
 Gebruik géén dekbedje tot het tweede jaar, maar een deken of slaapzak
 Maak een bedje kort op
 Controleer de baby regelmatig en zet de babyfoon aan
 Rook nooit in ruimtes waar kinderen slapen
 Breng kinderveiligheidssloten aan op de ramen
Tuin/erf
 Bewaar tuingereedschap en tuinchemicaliën achter slot en grendel
 Controleer of speel- en klimtoestellen voor de tuin in goede staat verkeren en zet ze
alleen op gras of op speciale rubberen tegels
 Verwijder mogelijk schadelijke planten uit uw tuin
 Dek tuinvijvers af; peuters kunnen al in een paar centimeter water verdrinken. Houd
daarom ook altijd toezicht als kinderen in een pierenbadje of zwembad gaan
 Zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben tot (landbouw)machines
 Scherm of sluit (gier)putten, tanks en drinkbakken op veilige wijze af
Speelgoed
 Informeer of speeltjes veilig zijn voor de leeftijd van uw kind (of kijk op het label)
 Houd speelgoed voor oudere kinderen uit de buurt van baby’s en peuters
 Let er op dat het materiaal niet giftig is en geen nadelige invloed heeft op de huid
 Ballonnen zijn heel gevaarlijk; het inhaleren of inslikken van kleine ballonnen of een
stukje van een geknapte ballon kan al in enkele seconden leiden tot verstikking
Op reis
 Gebruik een veilig kinderzitje dat voldoet aan de normen
 Doe altijd de meegeleverde veiligheidsriemen om tijdens de reis en leg uw kind de
noodzaak uit
 Controleer of de autodeuren kindersloten hebben
 Stop telkens na ongeveer twee uur rijden zodat de kinderen buiten even hun benen
kunnen strekken
 Zorg er voor dat uw kind de verkeersregels goed kent als het zelf lopend of fietsend gaat
deelnemen aan het verkeer. Ook zichtbaarheid voor automobilisten is belangrijk, zeker in
het donker.

Op de website www.veiligheid.nl vindt u nog veel meer informatie over veiligheid voor
kinderen in en om het huis. U kunt ook uw begeleider vragen een rondje met u door het huis
te maken. Een frisse blik ziet vaak meer in uw vertrouwde woonomgeving.
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